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RESUMO: A seguir, apresento obras que são parte da in-
vestigação de mestrado na área da educação e das artes. São 
fragmentos oriundos de um caminho de pesquisa que se deu, 
em parte, em       meio a pandemia do Covid-19. São capturas de 
fragmentos que sobram da pesquisa, os quais ganharam   outras 
linhas de força ao dar-lhes outros sentidos e afetos. São recolhas 
que ficaram nos bastidores da investigação, afetos materializa-
dos em objetos, atualizados, rememorados e trazidos para o 
palco central de um novo caminho investigativo. Caminho este 
atravessado por afetos, encontros, linhas de vida, intensidades 
e forças, as quais tornaram o processo investigativo um cami-
nho movediço permeado por multiplas possibilidades.

PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa; Objeto-arte; Educação e ar-
tes; Afetos; Bastidores.
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Esta escrita é fruto de diversas conexões e encontros dos quais 
fui permeada e afetada. Afetos os quais fizeram parte do meu 
processo de criação, tanto no âmbito de pesquisa, de escrita, 
assim como da produção artistica, que aqui o/a leitor/a os en-
contrará como vestigios de tempos outros materializados na 
série denominada “Bastidores da pesquisa”. 

Esta série é parte da composição do processo de pesquisa rea-
lizado durante o Mestrado em Educação na Universidade Fede-
ral de Santa Maria, no Programa de Pós-graduação em Educa-
ção, na linha de pesquisa Educação e Artes (LP4). A dissertação 
intitula-se Encontros de orientação coletivas: pasearse por agen-

ciamentos coletivos e pesquisas a n-1 (NUNEZ, 2020), orientada 
pela professora Marilda Oliveira de Oliveira. 

Foi durante essa produção investigativa que senti a necessida-
de de produzir outras materialidades como imagens e objetos 
arte. Algumas foram incorporadas na dissertação, outras fica-
ram nos bastidores da pesquisa. De todo modo, as obras fo-
ram produzidas com fragmentos e objetos que ficaram de fora 
da apresentação final do trabalho.

O título faz referência ao que ficou fora do palco central da 
investigação, fragmentos, folhas secas, afetos considerados ina-
dequados a escrita acadêmica, sensações de vazios, restos, pala-
vras soltas, linhas sem direção, enfim, tudo o que foge ao escopo 
do  ‘produto final’. 



CONTAGIOS DE VIDA E 
COMPANHIAS DE PERCURSO

No processo de criação desses objetos e fotografias fui desa-
fiada pelos caminhos descontinuos do pesquisar, forcei-me a 
tirar do caos linhas de vida e intensidades. Tais movimentos não 
foram fáceis, tive de estar à espreita de tudo o que acontecia 
no meu entorno, capturando o que me afetava, garimpando 
o tempo, os afetos, pensamentos, aliada e acompanhada pelas 
escritas-pensamentos de autores/as como Gilles Deleuze, Félix 
Guattari, Emanuelle Coccia, Francieli Garlet, Marilda Oliveira 
de Oliveira, Vivien Cardonetti, Ana Barin, Fernando Hernandez 
e Baruch Espinosa.

Fig. 01: Bastidor da pesquisa II, 2020.  
Acervo: autora.



Junto a esses/as autores/as pude capturar o que me interessava, 
produzindo linhas de vida e colocando em movimento o caos 
no qual habitava e que fazia parte de mim. Segundo Gilles De-
leuze e Félix Guattari:

O artista trás do caos variedades, que não constituem 
mais uma reprodução do sensível no órgão, mas 

erigem um ser do sensível, um ser de sensação, sobre 
um plano de composição anorgânica, capaz de resistir 

o infinito (2013, p. 283).

Permeada por esse pensamento, fui recolhendo e guardando 
os chamados restos supostamente sem um valor, fragmentos 
de uma vida, de uma pesquisa. Coisas as quais são consideradas 
inúteis, sem utílidade, sem valor econômico, fora do palco prin-
cipal, irrelevantes dentro da cena academiscista. 



Com eles, após a defesa da investigação, pude capturar algumas 
das linhas soltas do percurso,  comecei a costurá-los numa 
folha de papel, tentei dar-lhes algum sopro de vida, um outro 
sentido     às sobras. Porém, nesse percurso, percebi que esses 
objetos são vestígios de vidas outras que ganharam diferentes 
formas mediante a ação do tempo, é a mesma vida numa outra 
roupagem, seja ela numa folha seca, num inseto ou numa chave 
velha: “Não há oposição entre o vivo e o não vivo. Todo ser vivo não 

apenas esta em continuidade com o vivo, mas ele é seu prolonga-

mento, sua metamorfose, sua expressão mais extrema” (COCCIA, 
2020, p.16). Assim, podemos pensar em como essas sobras 
são vestigios de outros mundos, outras existências, existências 
mínimas, silenciosas e quase impercetíveis, as quais não ser-
vem ao mundo utilitário, acelerado e ruidoso. Mas, são essas 
mínimas existências, atravessadas de vida, que nos capturam. 
Nós também podemos capturá-las quando estamos à espreita 
do que nos acontece.

Considero esses movimentos como parte do fazer investigativo, 
por isso me questiono: O que fazer com o que sobra? O que 
é possível criar com as memórias e afetos  de um processo tão 
singular e marcante como o processo investigativo? Esses ques-
tionamentos me ajudaram a movimentar o pensamento, não 
em busca de respostas fixas e cristalizadas, mas em busca de 
outras posibilidades. Perguntas guias. Com elas me aventurei a 
produzir a série que, até então, denominei como Bastidores da 
Pesquisa. Tomei essas linhas soltas que tanto me incomodavam 
e tracei junto a elas um outro caminho, por onde pude inven-
tar o trajeto, criando outras coisas, reciclando e atualizando as 
reverberações de um tempo já vivido.



Linhas que esboçaram e capturaram os sentimentos e afetos 
vivenciados durante a realização de uma pesquisa em Educação 
e Artes, em meio a pandemia, onde muitas coisas das quais me 
dedicava me levavam a questionar: Que valor eu tenho em tua 
vida? Que valor tem a vida? Que valor eu dou à vida?

Fig. 02: Detalhe de composição, 2020.  
Acervo: autora.



A resposta ainda não tenho, talvez não tenha resposta, e, para ser 
sincera, nem as quero. O que quero é ser afetada pelas forças e 
intensidades de uma vida. A vontade de criar outros caminhos é 
o que me possibilita sentir a vida atravessando meu corpo, me 
possibilita sentir as existências múltiplas que me arrebatam a cada 
instante ao estar viva e habitar o  mundo. Uma metamorfose 
continua, do corpo, dos pensamentos, das criações. Assim como 
se refere o filósofo Emanuele Coccia “configurações instáveis e 

necessariamente efêmeras de uma vida que gosta de transitar e 

circular de uma forma em outra” (COCCIA, 2020, p. 15).

LINHAS INQUIETAS, OLHAR INQUIETO

Dos incessantes intentos de produzir materialidades e a necessi-
dade de romper com uma representatividade das coisas, que as 
delimitam ao significante, e ofuscam  todo pensamento inaugu-
ral que pode ou não acontecer em um encontro, seja um en-
contro com uma obra de arte, uma conversa, um filme. Gosto 
quando as pessoas têm  acesso ao meu trabalho plástico-visual 
e se encontrem consigo, e não precisamente tenham a necessi-
dade e obrigação de desvendar algo ou de fazer uma leitura de 
imagem concisa que tente entender o que esta posto. Prefiro 
produzir obras que promovam o despendimento olhar discipli-
nado, do qual somos reféns desde muito cedo.



Disciplinados/as a um modo de produção visual que condicio-
na à representação e o modo de se relacionar com as imagens, 
filmes, obras literárias, videoarte, e as mais diversas manifes-
tações artísticas ou não. Esse modo atravessa diversas ins-
tâncias como as da pesquisa, da escrita e da vida e modos de 
habitar o mundo.

Por isso, não nos enganamos e pensamos (sabemos) 
que não vemos o que queremos ver, mas sim aquilo 
que nos fazem ver, o que descentra a preocupação 
por produzir significados e a desloca para indagar a 

origem - os caminhos de apropriação de sentido - a 
partir dos quais viemos aprendendo a construir os 

significados; o que nos leva a explorar as fontes das 
quais se nutre não apenas nossa maneira de ver/olhar, 

mas os significados que fazemos nossos, e formam 
parte de outros relatos e referências culturais. Daqui 
a importância de indagar na escola as políticas sobre 

os efeitos do olhar e também sobre esses objetos 
culturais aos quais damos o atributo de ‘artísticos’ 

(HERNÁNDEZ, 2011, p.34-35).



Os processos de criação e experimentação abrem diversos sul-
cos para refletirmos nossos modos de vida, nossas singularidades 
e modos de pesquisar. Produzir arte como potência de experi-
mentação é um elogio ao pensamento. Os processos de criação 
nos fazem pensar, potencializam a construção de outros mundos 
atravessados pelo ato de criar, esboçam possibilidades para estar-
mos à espreita do que nos acontece. Assim como a vivência da 
liberdade de criação, que nos convoca a uma satisfação1 conosco 
e com nossas produções, colocando-nos assim a problematizar 
os modelos e modos pelos quais somos disciplinados, sejam es-
tes oriundos do campo do ensino das artes e/ou dos modos de 
se fazer pesquisa junto as artes.

1  Quando me refiro a uma satisfação, faço menção ao afeto denominado em 
latim acquiescentia in se ipso (ESPINOSA, 2008, p. 123), que traduzido ao portugues 

significa satisfação consigo mesmo, do filosofo Baruch Espinosa.

Fig. 03. Bastidor da pesquisa V, 2020. 
Acervo: autora.



Tal exercício de criação demanda tempo, como uma lenta di-
gestão de conceitos e noções, leituras e fragmentos do  pro-
cesso investigativo e da vida:

É preciso fazer o múltiplo, não acrescentando 
sempre uma dimensão superior, mas, ao contrário, 

de maneira simples, com força de sobriedade, no 
nível das dimensões de que se dispõe, sempre n-1 

(é somente assim que o uno faz parte do múltiplo, 
estando sempre subtraído dele). Subtrair o único 
da multiplicidade a ser constituída; escrever a n-1 

(DELEUZE; GUATTARI, 2015, p. 21).

Ou seja, extrair a nossa singularidade e pensar o outro en-
quanto tal, o outro que está inclusive no eu, que permite afir-
mar a diferença desvinculada da identidade, sem submetê-la 
aos requisitos da representação do ‘ser’; permite afirmar a 
diferença no exercício do estar e, assim, assumir a transito-
riedade das coisas. Transitoriedade esta a qual procurei ao 
produzir os Bastidores da pesquisa, onde fiquei à espreita dos 
movimentos ao meu redor, captando movimentos mínimos 
desses agenciamentos possíveis.



ESBOÇOS FINAIS

Bastidores da pesquisa, onde me ocupo do que sobrou, do que 
não tem valor, do que         sobra e é descartado pela memória. Po-
rém, prefiro pensar que nada esta fora, nada esta descartado, 
tudo é  metamorfose. É esse exercício o qual guiou e esta 
guiando os pequenos esboços da investigação atual no douto-
rado em Educação.

Considero o processo de criação um movimento contínuo, 
com ritmos e intensidades que variam a cada instante, e ga-
nham corpo/pensamento a cada leitura. São encontros, con-
versas, sem a necessidade de criar verdades únicas e/ou mo-
dos reproduzíveis de se fazer arte e/ou pesquisa, respeitando 
sempre a singularidade. O processo de criação de imagens em 
conversa com conceitos, noções e afetos ainda continua e está 
ganhando outras formas, das quais nunca pensei, ganhando um 
outro mapa, expandindo-se e ganhando outros corpos, como 
uma linha de vida que se metamorfoseia, de forma em forma.
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